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   วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 ส านักปลัด งานป้องกันฯ 
ร่วมด้วย อปพร.ต าบลกุดแห่ ได้เข้าร่วมการตั้งจุดตรวจ
และจุดบริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับ
เกียรติ์จาก นายชาติชาย ลือค าหาญ ปลัดอาวุโสอ าเภอนา
กลาง เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจในครั้งนี้ 

   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 งานสาธารณสุข ส านักปลัด จัดกิจกรรม ณ พ้ืนที่หน้าโรงเรียนบ้านป่าแดงงามและ
ภายในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ เพ่ือให้บุคลากรมีการส่วนร่วมในการปรับปรุงในชุมชนและมีความ
สะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ภายในชุมชนให้น่าอยู่ 
 



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

   วันที่ 11  เมษายน 2565 ส านักปลัด ลงพ้ืนที่
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพรชัย ต าบลกุดแห่ 
เพ่ือหารือและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านในชุมชน เ พ่ือการมีส่วนร่ วมการเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต่อไป 

   วั นที่  19   เ มษาย น  2565  ส า นั กปลั ด 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5และ หมู่ที่ 7  ต าบลกุด
แห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
เพ่ือหารือและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อน
ของชาวบ้านในชุมชน เพ่ือการมีส่วนร่วมการเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต่อไป  



  วันที่ 29 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ น าผู้ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่ครอบครัว นายธนทัต ขันติโก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่ว
สวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู และมี นายวุฒิพงษ์  ใจยศ นายอ าเภอนากลาง ร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ได้รับการคัดเลือก 

  วันที่ 30  เมษายน 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลง
พ้ืนที่ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดงงาม ต าบลกุดแห่  เพ่ือ
หารือแนวทางการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นและปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
และเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวบ้านต่อไป  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการฯ กองช่าง 
พร้อมด้วย นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ ลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่และเยี่ยมชาวบ้านที่ได้
ขอความช่วยเหลือจากทาง อบต.กุดแห่ 

   วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย
พนักงานส่วนต าบล และชาวบ้าน หมู่ที่  9 บ้านนคร
พัฒนา ต.นากลาง อ.นากลาง ลงพ้ืนที่ซ่อมแซมถนนที่
ช ารุดท าให้การสัญจรล าบากและอาจเกิดอันตราย จึงได้
ท าการลงยางพาราแอสฟัลติก เพ่ือให้ชาวบ้านได้สัญจร
สะดวกยิ่งขึ้น 



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

เดือน พฤษภาคม 2565 

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลงพ้ืนที่พร้อมด้วยประชาชนเพ่ือซ่อมแซม
ถนน เส้นทางหมู่ที่ 4   ต.กุดแห่ อ.นากลาง เพ่ือให้ชาวบ้านสัญจรถนนได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาเกิดความ
อันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าว 

   วันที่  3 พฤษภาคม  2565  นายกรมสิน สอนเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ลงพื้นที่ร่วม
ด้วย เจ้าหน้าที่ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้แก่ชาวบ้าน ในชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านสนามมัย ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายกฤติพงษ์ สุป้อง ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่และนายเตรียมศักดิ์ ภูแผลง
ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ลงพ้ืนที่
ติดตามให้ก าลังใจจิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านฝาย
แดง หมู่ที่ 7 ตามนโยบาย โครงการสร้างบ้านเพื่อผู้พิการและ
ผู้ยากไร้ 

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นายกลมสิน สอนเสนา รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ พร้อมด้วยกอง
สวัสดิการสังคม ลงพ้ืนที่ส ารวจและตรวจสอบ เรื่องขอความ
อนุเคราะห์จากชาวบ้านในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่
อยู่อาศัย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จึงได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น   



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

    วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
พ้ืนที่ ตามที่ชาวบ้านได้ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากได้รับ
ความเดือดร้อน จากถนนที่สัญจรได้เกิดความเสียหายจาก
กรณีเกิดฝนตกหนักท าให้ถนนโดนน้ ากัดเสาะสัญจรไม่ได้ 

  วันที่   20 พฤษภาคม 2565 พนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ลงพ้ืนที่ ร่วมกับสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่5 บ้านป่าแดงงาม ตรวจงานการก่อสร้างถนน
คอนกรีต และท าการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้น
ดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ โดยได้รับเกียรติจาก 
นายบุญรัตน์ จูอ้ี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหัวหิน ช่วยท างานชั่วคราวในต าแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวล าภู และ นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  จัดโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
 

  วันที่23 พฤษภาคม 2565 นายสังวาลย์  เลิศสงคราม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพ้ืนที่ 
ประชาคมหมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่ปกครองอบต.กุดแห่ เพ่ือพบประ
ชาวบ้านข้อเสนอและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพ่ือมา
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แกชาวบ้าน และได้ให้
ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการเสนอแผนพัฒนาชุมชนและเป็นแนวทาง
ด าเนินโครงการของงอบต.กุดแห่ร่วมกัน 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2565 

   วนัท่ี 3 มิถุนายน 2565 นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอ าเภอนากลาง เป็นประธาน ในการจดักิจกรรมจิตอาสา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา องคก์ารบริหาร
สว่นต าบลกดุแห ่น าโดยนายสงัวาลย ์เลิศสงคราม นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

   วันที่  7 มิถุนายน 2565 นายกลมสิน สอนเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  เข้าร่วมกิจกรรม 
ของอ าเภอนากลาง พร้อมด้วยคณะส านักงานเกษตรอ าเภอนากลาง กรมการพัฒนาชุมชนอ าเภอนากลาง และ
อาจารย์ ดร. วาสนา แผลติตะ สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร ที่ให้
เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมปลูกคราม ณ  DYE KRAM FARM by SILK & HOPE จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

  วันที่  5  มิถุนายน 2565  นายเตรียมศักดิ์ ภูแผลงทอง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เข้าร่วมโครง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่

  วันที่ 10 มิถุนายน 2565นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาต
ภัย เนื่องจากได้เกิดเหตุฝนตกหนักและมีพายุลมแรงท าให้เกิด
ความเสียหายต่อบ้านเรือนชาวบ้านในพ้ืนที่ หมู่ที่ 12,15 บ้าน
โนนแดง บ้านหินแบ่นศิลา และ หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล 

  วันที่  9  มิถุนายน 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเข้าร่วมกิจกรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ได้มีการจัด
กิจกรรม พิธีไหว้ครูประจ าปี 2565 เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  จากนั้น
ตวัแทนนกัเรียนน ากล่าวบทสวดบชูาบรูพาจารย ์ เพ่ือแสดงความ
เคารพ ปลูกฝังใหน้กัเรียนไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทิตาต่อครูผู้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้ 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม จัดท า "โครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพให้กับสตรี 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส" (กิจกรรมการท าขนมดอกจอก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานป้องกัน งานกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและตัดกิ่งไม้ที่หักและ
กีดขวางทางสัญจร  เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก ในเขตพ้ืนที่อบต.กุดแห่ 

   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการฯ พร้อม
ด้วย พมจ.จังหวัดหนองบัวล าภู ลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือ
ด าเนินการ โครงการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และผู้
พิการ ตามนโยบายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 



องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

      วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลกุดแห่ ประจ าปี 

2565" ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ด าเนินการโดย กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ร่วมกับ สภา
เด็กและเยาวชนต าบลกุดแห่ 

 

      วนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 นายสงัวาลย ์เลิศสงคราม นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุแห ่ใหเ้กียรตเิป็น
ประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้" ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ณ หอ้งประชมุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุแห ่


